
• Varsam fixering utan strippning av hudceller

• Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande

• Idealisk fixering för patienter med skör och känslig hud

Mepitac®

Fixeringstejp med mjuk silikon

Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam 
vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den  
omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

CAN BE CUT

Safetac® yta
• Minskar smärta och vävnadsskada 

vid borttagande

Polyuretanfilm
• Andningsbar
• Vattentät

Vävd textil
• Formbar
• Enkel att klippa till rätt storlek



Så här används Mepitac®

Huden ska vara ren, torr och fri från crème, 
salva eller dylikt. Vid start av ny förpackning, 
dra i den gröna markeringen till dess att 
tejpen blir synlig. Klipp därefter till önskad 
storlek.

Ta bort skyddsfilmen. Applicera Mepitac utan att sträcka den. Vid 
inspektion eller justering kan Mepitac lyftas 
utan att förlora sina vidhäftande egenskaper.

Så här fungerar Mepitac
Mepitac är en tejp som är mycket behaglig och lätt att ta på och 
av. Ytan med Safetac ger varsam men säker fixering. Mepitac 
minskar smärta (även på hårbetäckta områden) och vävnadsskada 
vid borttagande. Mepitac lämnar inga rester på huden eller på 
katetrar/slangar. Mepitac är den ideala fixeringen för patienter 
med skör och känslig hud, allergi eller hudsjukdomar. Mepitac är 
lämpligt för patienter som kräver varsam applicering och upprepat 
borttagande av tejp från samma hudområde. Detta kan t. ex. gälla 
vid neonatalvård eller vård av stomi – och dialyspatienter. Mepitac 
innehåller inga ämnen som orsakar hudirritation, vilket gör tejpen 
särskilt lämplig för personer som har tendens att få hudreaktioner.

Fördelar med Mepitac
• Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande

• Lämnar inga klisterrester

• Vattentät

• Ångpermeabel

• Anpassas väl till kroppskonturen

Mepitac sortiment
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Art.nr. Storlek Avd fp Transp fp

298300 2 cm × 3 m 1 12

298400 4 cm × 1,5 m 1 12

Mer information på www.molnlycke.se 
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepitac are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Användningsområden
Mepitac är utvecklad för fixering av förband och medicinsk 
utrustning såsom dräneringskanyler, slangar, sonder, elektroder, 
och IV kanyler. Dessutom ger Mepitac ett varsamt skydd för 
huden under t. ex. slangar.

Observera
Mepitac har sämre vidhäftning i fuktig miljö t ex. i kuvöser och på 
patienter som svettas mycket. Mepitac är inte lämpligt för fixering 
av livsuppehållande utrustning. Använd inte Mepitac på arteriella 
katetrar och kanyler.

Referenser: 1. Wound Union of Wound Healing Societies. Principles of best practice. Minimising pain at wound dressing related procedures.  
A consensus document. 2004. Published by Medical Educational Partnership London.  2.  Principles of best practice:Minimising pain at  
dressing-related procedures. A consensus document. Toronto, Ontario, Canada: ©WoundPedia Inc 2007.


